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Stabil árbevétel és EBITDA a Nyomda félévi mérlege 

 

 

Budapest, 2012. augusztus 13. – Az Állami Nyomda 8,6 milliárd Ft árbevétel mellett, 341 millió Ft-os 

nettó eredményt ért el 2012 első félévében. A Társaság árbevételében és EBITDÁ-jában elérte a 

tavaly év első félévi teljesítményét. A racionalizálási lépések egyszeri költségeinek jelentős 

részének elszámolása után, a nettó eredmény 25%-kal csökkent. 

 

Az Állami Nyomda 2012 első félévének árbevétele 8,6 milliárd Ft, amely 1%-kal kisebb, mint az előző év 

hasonló időszakának forgalma. Az export árbevétel 2012 első félévben 2,4 milliárd Ft, amely 27%-os 

export aránynak felel meg. A konszolidált EBITDA 884 millió Ft, amely 1%-kal nagyobb, mint a 2011. évi 

hasonló időszakban, főként a stratégiai termékszegmensek magasabb forgalmának köszönhetően. Az 

EBITDA margin 10,1%-ról 10,3%-ra növekedett. A konszolidált üzemi eredmény 479 millió Ft, amely 8%-

kal kisebb, mint a tavalyi év hasonló időszaki profitja. A konszolidált mérleg szerinti eredmény 341 millió 

Ft, amely 25%-kal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában.  

 

Az előrejelzéseknek megfelelően csökkent a hazai nyomtatványgyártás és a hagyományos 

nyomdatermékek forgalma, amelyet a Társaság ellensúlyozni tudott nagyobb hozzá adott értékű 

biztonsági termékek és kártyák gyártásával. Mindez pozitívan befolyásolta a Társaság eredményességét 

EBITDA szinten annak ellenére, hogy a pásztói telephely átcsoportosítása, racionalizálása miatt 

felmerülő egyszeri költségek jelentős része és a kötelező bérkompenzáció, béremelés is elszámolásra 

került.  

 

„Az első negyedévhez képest a második negyedévi nettó eredmény 35 millió Ft-tal nőtt, annak ellenére, 

hogy a racionalizálási lépések egyszeri költségeinek jelentős része elszámolásra került. A Társaság 

tevékenységének stabilitása EBITDA szinten látszik. A portfólió-tisztítás és a pásztói telephely 

eredménytermelő tevékenységének Budapestre történő átköltöztetése csak jövőre jelent 

profitnövekedést. Mindez nem jelenti azt, hogy csökken a szakmai munka színvonala. Sőt, a Társaság 

amellett, hogy MagyarBrands elismerő kitüntetést kapott, az elmúlt hónapokban számos rangos szakmai 

díjat nyertek termékei is. Az Állami Nyomda gyártotta az Év Legszebb Bélyegét és magyar nyomdaipari 

szakma versenyén az egyik legjobb eredményt érte el a Nyomda által gyártott és megszemélyesített 

kontaktus nélküli chipet tartalmazó okmánykártya, valamint számos chipes bankkártya is. Azonban a 

management idén is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tulajdonosok részesülhessenek a 

vállalat eredményéből, hogy fenntartsa az elmúlt évtizedre jellemző osztalékpolitikát.” – mondta 

Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 

 

 

 

 

Állami Nyomda Nyrt. 

 

Rendszerben gondolkozunk. Az Állami Nyomda Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. 

A Társaság az elmúlt évek portfolió-fejlesztésének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldásokat kínál a személyazonosítás, 

a termékazonosítás és a nyomtatvány-menedzsment területén. Az okmánybiztonságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései 

révén olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-ID vagy a fejlesztés alatt álló, legkorszerűbb mobilpénztárca 

megoldások. Nemzetközi minősítései és bizonyítványai (Nemzeti „Szigorúan titkos!” minősítés, NATO „Titkos!” minősítés, EU 

„Titkos!” minősítés, EMV MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és megszemélyesítői engedély, CWA 14641 High Security 

Printer tanúsítvány, MASTERCARD CQM tanúsítvány, AQAP 2110 tanúsítvány, ISO 9001, 14001 és 27001 tanúsítvány) a 

legmagasabb szintű biztonságot garantálják az okmány- és kártyagyártás és -megszemélyesítés, illetve a nagytömegű levelezés 

terén. Az Állami Nyomda Nyrt. részvényei 2005 decemberétől a Budapesti Értéktőzsdén forognak (ticker: ANY). Nyilvánosan 

működő részvénytársaságként az Állami Nyomda pénzügyi adatai publikusak, elérhetők a tőzsde honlapján (www.bet.hu), illetve a 

Társaság weboldalán (www.allaminyomda.hu). 

http://www.bet.hu/
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